
Перелік рішень 13 сесії 8 скликання від 23.09.2021 року 

 

 

4. Про припинення права оперативного управління майном.                       

         

5. Про зміну назви об’єкту комунальної власності з «Приміщення 

громадського призначення фельдшерсько-акушерський пункт» на              

« Громадський будинок Миколаївської сільської ради.  

 

6. Про доповнення Переліку нерухомого майна об'єктів комунальної 

власності Миколаївської сільської ради 

 

7. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади нерухомого майна від ТОВ агрофірма «Северинівська» 

 

8. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна 

Миколаївської сільської ради 

          

9. Про оголошення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності    
 

10. Про затвердження Звіту про оцінку майна (Гаруст) 

 

11. Про надання дозволу на виготовлення Звіту з незалежної оцінки Шелест 
 

12. Про надання дозволу на виготовлення Звіту з незалежної оцінки 

гідровузлів у кількості двох штук Темченко 
 

13. Про внесення змін до рішення 3 сесії № 27 від 23.12.2020 «Про 

затвердження Програми «Фінансової підтримки га розвитку комунальних 

некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 

району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2021 рік» 

 

14. Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 28 від 23.12.2020 

«Про затвердження Програми медичних стимулів для працівників 

комунальних некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради на 

2021 рік 

 

15. «Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 07 «Про внесення змін до рішення 44 сесії  сьомого 

скликання від 23.12.2019 року № 16  «Про затвердження структури і 

загальної чисельності апарату виконавчих органів та структурних 

підрозділів Миколаївської сільської ради»» (опалювач Яструбине) 

 

16. Про виділення субвенції Державному бюджету на забезпечення побуту 

військовослужбовців 5 прикордонного загону 

 



17. Про виділення субвенції обласному бюджету Сумської області на 

здійснення природоохоронних заходів                                                                                                             

 

18. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання  

Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 № 37 «Про виділення у 2021 

році субвенції  бюджету  Верхньосироватської сільської територіальної 

громади» 
 

19. Про внесення змін та доповнень до рішення 44 сесії сьомого скликання від 

23.12.2019 року № 03 «Про затвердження Програми охорони природного 

навколишнього середовища Миколаївської сільської ради Сумського 

району на 2020-2022 роки (в новій редакції)» 

 

20. Про внесення змін та доповнень до рішення шостої сесії восьмого 

скликання від 02.04.2021 року № 02 «Про затвердження Програми 

«Поліцейський офіцер громади» на 2021 – 2023 роки Миколаївської 

сільської ради» 

 

21. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 

бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021рік» 
 

22. Про внесення з мін до Плану діяльності регуляторних актів на 2021 рік 

 

 

23. Про утворення старостинських округів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

 

 

24. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости 

Миколаївської сільської ради 

 

 

25. Про затвердити Положення про старост старостинських округів 

Миколаївської сільської територіальної громади 

 
26. Про внесення змін до рішення 3 сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 17 

«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та 

вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради  Сумського 

району у 2021 році» 

 

27. Про затвердження мережі закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік 

 

28. Про надання матеріальної допомоги Стрельченко М.Г. 

 

29. Про розгляд заяви Кириченко Г.П. 

 

 



30. Про внесення змін до Договору оренди землі від 02.09.2009 року 

(зареєстрованого 10.06.2010 року за №041061300556) 

 

31. Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Воробйова)  

 

32. Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Темченко) 

  

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Кузнецов) 

    

34. Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою 

(Пархоменко)  

   

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Пархоменко) 

 

36. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Вертієнко) 

   

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Бондаренко)  

 

39. Про внесення змін до договору на управління спадщиною від 14.07.2015 

року  ТОВ «Северинівська» 

 

40. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Гула) 

 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Саргсян)  

 

42. Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Дерискиба) 

 

43. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування (площа 18,8911га) 

 

44. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування (площа 1,8471 га) 

 

45. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування (площа 10,4309 га) 

 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой) 

 



47. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (1,0 га) 

 

48. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 

земельних ділянок під водними об’єктами  

 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Майборода)  
 

50. Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Бідненко) 

 

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Кальченко) 
 

52. Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою 

(Коропець)  

    

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Дубицька) 

 

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Лотох) 

 

55. Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою 

(Ковальова)  

    

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Красуля Н) 

    

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Оксьома) 

    

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Іванченко) 

 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Нагорний)  

 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Нестеренко)  

 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб А  

  



62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб В  

  

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб С  

 

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердохліб В  

 

65. Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою  

          (Красуля В) 

  

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Красуля І) 

    

67. Про внесення змін до Договору оренди землі ТОВ «АФ «Степ» 

 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Гніденко) 

 

69. Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою 

(Малимоненко Ю)  

    

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Малимоненко Л) 

 

71. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 27,5163 га 

(ФОП Середа)  

 

72. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 12,714 га 

(ФОП Середа))  
 

73. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 1,9694 га 

(ФОП Середа))  

 

74. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (Іващенко) 

 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Кущ) 

  

77. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (Скрягін) 



  

78. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності  

(Скорик) 

 

79. Про включення земельної ділянки під водним об’єктом до  Переліку 

земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких 

виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 

2021-2022 роках на території  Миколаївської сільської ради (ФОП Гаруст) 

 

80. Про відмову щодо оголошення земельних торгів у формі аукціону на 

земельну ділянку під водним об’єктом комунальної власності площею 

25,5720 га («Сумиагропромбіржа»)  

 

81. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Єременко)  

 

82. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Зленко) 

 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Тютюнник)  

 

84. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Обухов) 

   

85. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності («Індичка»)  
 

86. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Куцомеля) 

 

87. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Кошина) 

 

88. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 0,9405 га 

«Клото»  

 

89. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 3,1461 га 

«Клото»  

 

90. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 4,1562 га 

(«Клото») 

  



91. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 4,8012 га 

(«Клото») 

  

92. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 20,8509 га 

(«Клото») 

  

93. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 25,0005 га 

(«Клото») 

  

94. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 25,5592 га 

(«Клото») 

  

95. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 32,1489 га 

(«Клото») 

 

96. Про затвердження проекту землеустрою земельної ділянки (21 га ) 

 

97. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (Папушенко) 

 

98. Про поділ земельної ділянки комунальної власності (19,5616 га) 

 

99. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (1,6611 га). 

 

100. Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 

2021 рік. 

101. Про внесення змін до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Постольне» на 2021 рік. 

 

102. Про затвердження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 

2022 рік. 
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